
ZDRAVSTVENO - VARNOSTNI NAČRT
SLOVENSKA ODPRAVA NA WSJ 2019



ZDRAVJE in DOBRO POČUTJE

Prosimo, da pred odhodom odprave poskrbiš, da bo vodstvo odprave seznanjeno s tvojimi
morebitnimi zdravstvenimi težavami in omejitvami. Le tako bomo skupaj z vodniki lahko
poskrbeli za najboljšo možno popotniško izkušnjo vseh udeleženih. Če še nisi, lahko to storiš s
klikom TUKAJ. Vse posredovane informacije o zdravstvenem stanju bodo obravnavane
strokovno in strogo zaupno.
 
Jamboree dogodek bo na kraju dogajanja v svojem medicinskem centru, razdeljenem v štiri cone,
nudil popolno medicinsko oskrbo. Za medicinsko oskrbo vseh udeleženih bo skrbelo več kot 500
zdravnikov specialistov, medicinskih sester, reševalcev in zdravstvenega osebja. 
 
V času raziskovanja Amerike pa bodo za udeležence v prvi vrsti poskrbeli vodniki z opravljenimi
tečaji prve pomoči, primerno posredovalo pa bo tudi vodstvo odprave.
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ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Zdravstveno zavarovanje je za vse člane odprave urejeno preko zavarovalnice Adriatic
Slovenica. Zavarovanje je sklenjeno za obdobje 30 dni (10. 7.–8. 8. 2019), v višini kritja 50.000
evrov na osebo.
 
V primeru nezgode zavarovanje zajema: 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, informacije o
najbližji zdravstveni ustanovi, storitve nujne medicinske pomoči v vseh zdravstvenih
ustanovah, nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike, nujne zobozdravstvene storitve,
prihod družinskega člana v primeru hospitalizacije, prevoz v domovino in odvetniške storitve.
Zavarovenje ne zajema: zdravljenja, ki iz medicinskega vidika ni nujno potrebno, zdravljenja
bolezni in poškodb, ki so obstajale pred odhodom v tujino ter poškodb nastalih pod vplivom
alkohola, mamil ali psihoaktivnih snovi.
 
Za več informacij, podroben opis zavarovalne police in splošne pogoje, prosimo piši na naš
email naslov - jamboree@taborniki.si.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqz-b2q33mcP3NlFDB2_jLIlfmy9hI6-JQxBzEIz5KYikOwQ/viewform


CEPLJENJE in ZAŠČITA

Organizatorji Svetovnega skavtskega Jamboree-ja 2019 in Svetovna zdravstvena Organizacija
(WHO) priporočajo, da so vsi udeleženci cepljeni po osnovnem programu posamezne države, saj
jim to omogoča varno izkušnjo življenja na taboru in sobivanja s 46.000 skavti iz celega sveta.
Cepljenje ni obvezujoče, prosijo pa, da se le-ta odločitev sporoči tudi organizatorjem.
 
Z registracijo na WSJ 2019 starši v primeru večje poškodbe, ureznine ali hujše krvavitve
dovoljujete, da vašega otroka cepijo s cepivom tetanus (tako kot je to praksa dela tudi v
Sloveniji).
 

- POVZETO PO URADNEM SPROROČILU ORGANIZATORJEV -
 
V korist zdravja posameznika in skupnosti kot celote, vodstvo zdravstvene oskrbe Svetovnega
skavtskega Jamboree-ja udeležencem priporoča starosti primerna cepljenja.
 
Cepljenje je ena od večih izbir življenjskega sloga, katero Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO) podpira, ter prav tako spodbuja, da jo izberejo tudi vsi člani svetovne skavtske družine.
Spoštuje pa se tudi želja vsakogar, ki na podlagi verskih, filozofskih ali medicinskih razlogov
izbere oprostitev od vseh oblik cepljenja ali imunizacije.
 
Priporočena opravljena cepljenja za udeležence in druge obiskovalce tabora:
 
 
 
 
 
 
 
 
Za splošno varnost zadošča cepljenje, ki je bilo prejeto v splošnem programu cepljenja za
predšolske in šolske otroke v Sloveniji. - program si lahko pogledate TUKAJ
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meningokokni meningitis
otroška paraliza
ošpice, mumps in rdečke
norice
hemofilus influence

tetanus
hepatitis A
hepatitis B
davica in tetanus
oslovski kašelj

https://www.nijz.si/sl/koledar-cepljenja-predsolskih-in-solskih-otrok-v-sloveniji


- OŠPICE -
 
Zaradi nedavnih dogodkov, so organizatorji predložili tudi obvestilo glede cepljenja proti
ošpicam. Množično srečanje, kot je Svetovni skavtski Jambore, ustvarja okolje, ki povečuje
možnost tveganja za pojav in prenos bolezni. Številne države, vključno z deli Združenih držav
Amerike (Zahodna Virginija je zaenkrat izvzeta), doživljajo izbruhe ošpic. 
 
Ošpice so nalezljiva virusna bolezen, ki se prenaša po zraku, s kužnimi kapljicami, z neposrednim
stikom z izločki dihal okužene osebe (kašljanje, kihanje...) in redkeje s posrednim prenosom
preko sveže onesnaženih predmetov. Bolnik je kužen štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri
dni po pojavu izpuščaja, torej še pred pojavom prvih bolezenskih znakov.
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča imunizacijo za vse, razen, če iz zdravstvenih
razlogov za posameznika to ni mogoče. Vse udeležence 24. Svetovnega skavtskega Jamboree-
ja, pa dr. Catherine Slemp iz urada za javno zdravje v Zahodni Virginiji poziva, da preverijo v
kolikor so primerno zaščiteni proti omenjeni bolezni.
 
Uradno obvestilo organizatorjev lahko preberete TUKAJ.
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ZDRAVSTVENA OSKRBA NA POTI 

Nastanitvam najbližje zdravstvene ustanove:

 

New York - The Mount Sinai Hospital, 1468 Madison Ave, New York

Washington - UM Prince George's Hospital Center, 3001 Hospital Dr, Cheverly

Williamsburg - Eastern State Hospital, 4601 Ironbound Rd, Williamsburg

Weyers Cave - Sentara RMH Medical Center, 2010 Health Campus Dr, Harrisonburg

Gettysburg - WellSpan Gettysburg Hospital, 147 Gettys St, Gettysburg

 

 

https://www.2019wsj.org/wp-content/uploads/delightful-downloads/2019/05/Jamboree-Flash-Measles-Vaccination.pdf


JAMBOREE - VARNOST

Kot taborniki moramo biti vedno pripravljeni na vsako možno situacijo. Prosimo te, da pozorno
prebereš spodnje informacije, saj boš le tako lahko vedel kako ob morebitni situaciji na tabornem
prostoru pravilno odreagirati.
 
- Jamboree linija za nujne primere: +1 304-456-2900
- Jamboree HQ (center): +1 304-456-2800
 

- IZREDNI PRIMERI NA TABORNEM PROSTORU -
 
V primeru izrednega dogodka na tabornem prostoru, bo preko vseh obveščevalnih kanalov
(Jamboree mobilna aplikacija, prenosni radio osebja...) objavljeno obvestilo z navodili, kako
ravnati. V kolikor boš na mestu opazil katero od spodnjih možnosti, ne čakaj - reagiraj takoj!
 
Izredne vremenske razmere, močan veter in/ali nevarnost udara strele: poišči zavetje v
izgrajenih objektih, hišah za prhanje, v velikih belih šotorih ali pod paviljoni. V primeru dežja se
izogibaj jarkom in nizkim območjem, ki se lahko napolnijo z vodo. Bodi pozoren na morebitne
padajoče predmete ali veje in vedno najprej zaščiti svojo glavo.
 
Rdeča ali črna zastavica za vročino: poišči vodo, senco in počivaj ter po potrebi obišči
medicinski šotor, da se ohladiš.
 
Evakuacija območja: odmakni se iz območja kolikor hitro je to mogoče in se odpravi proti
stadionu. Opazuj okolico in vedno naredi prostor za reševalna vozila!
 
Zbor podtabora ali "headcount": v kolikor je bilo oznanjeno obvezno štetje udeležencev, najprej
obvesti svojega vodnika ali vodjo območja o svoji lokaciji, nato se vrni v svoj podtabor in počakaj
na nadaljnja navodila.
 
Požar: odprti požari vseh vrst so na tabornem prostoru strogo prepovedani! V primeru požara,
evakuiraj območje in pokliči Jamboree linijo za nujne primere. V primeru nevarnosti, boš o
požaru opozorjen s tremi zaporednimi piski zvočne sirene.
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- OSEBNI IZREDNI PRIMERI -
 
Tvoje zdravje in dobro počutje je najpomembnejši del tega Jamboree-ja. Organizatorji prosijo, da
se, v kolikor boš kdaj potreboval pomoč ali se zgolj želel pogovoriti o nečem pomembnem,
obrneš na svojega vodnika, vodjo odprave ali člana varnostnega/medicinskega osebja.
 
Bolezen ali poškodba:  točke prve pomoči se nahajajo v vsakem podtaboru, na lokacijah
aktivnosti in v vseh večjih predelih tabornega prostora - tja se lahko obrneš, če se kadarkoli
počutiš slabo ali se poškoduješ. Pri večjih medicinskih primerih, prosimo ne premikaj
poškodovane osebe in pri klicu linije za nujne primere zagotovi čim več informacij (lokacija,
število ljudi, poškodbe, starost...).
 
Občutek nelagodja ali nezadovoljstva: osebje programa "Listening Ear" in tvoji vodniki so tu, da
delijo težo tvojih občutkov, skrbi in misli. Točke, kjer se lahko pogovoriš z osebjem omenjnega
programa se bodo nahajale v vsakem podtaboru in v vseh večjih predelih tabornega prostora.
 
Varnost: "see something, say something"… varnost je odgovornost vseh. V kolikor želiš poročati
nekaj sumljivega (vedenje osebe, nenadzorovana torba...) lahko vedno pokličeš Jamboree linijo
za nujne primere. Jamboree osebje ti bo z veseljem pomagalo, saj so tukaj izključno zaradi tvoje
varnosti in zato vedno upoštevaj njihova navodila!
 
Izguba poti ali prijatelja: če se kadarkoli počutiš v nevarnosti ali si se izgubil, pokliči Jamboree
linijo za nujne primere, da te lahko pravilno usmeri nazaj proti tabornem prostoru.

6



JAMBOREE - ZDRAVSTVENA OSKRBA

Vodstvo zdravstvene oskrbe in reševalne službe na Jamboree-ju zajema več vrst zdravstvenih
storitev in trdo dela, da se pripravi na to, za kar upamo, da ne bo potrebno.
 

- PRIMARNA OSKRBA -
 
Medicinska oskrba v bivalnih območjih je organizirana po podtaborih - vsaka medicinska
ustanova zagotavlja primarno zdravstveno oskrbo za prebivalce posameznega podtabora in je na
voljo 24 ur na dan. Seveda lahko uporabiš tudi katerokoli drugo točko prve pomoči, če se nahajaš
na drugem delu tabornega prostora.
 
Za bolezni in manjše poškodbe, se za pomoč vedno najprej obrni na svojega vodnika ali vodjo
enote - ta bo lahko problem rešil z uporabo enostavne taborniške prve pomoči. V kolikor bo
presodil, da potrebuješ zdravstveno oskrbo organizatorjev, se bo s teboj odpravil na točko prve
pomoči.
 
Točke prve pomoči v podtaboru, bodo imele "uradne ure" vsak dan od 8.00 do 10.00 in od 16.00
do 17.00. “Uradne ure” so vrsta odprtega delovnega časa, v katerem lahko zdravniki in
medicinske sestre govorijo z udeleženci o trenutnih težavah ali začetku občutka slabosti.
 
Točka prve pomoči posameznega podtabora bo vključevala:
 

triažo,
zdravljenje in odpust nazaj v podtabor,
23-urno opazovalno enoto,
rehidracijski in ohlajevalni šotor,
postajo za "self-care",
program "Listening Ear" (ekipa izkušenih odraslih prostovoljcev, ki so na voljo za pogovor),
prevoz v drugo zdravstveno ustanovo: v kolikor bodo potrebne nadaljnje storitve ali višja
raven oskrbe, bodo udeleženci peljani v "Jamboree Health Center"  (JHC), ki se bo nahajal v
podtaboru D1.
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- SEKUNDARNA OSKRBA -
 
Jamboree dogodek bo na kraju dogajanja v svojem medicinskem centru, razdeljenem v štiri cone,
nudil popolno medicinsko oskrbo. Jamboree Health Center (JHC) bo nudil diagnostično,
oskrbovalno in triažno oskrbo. S centrom povezana bodo tudi otropedska, dentalna in očesna
klinika. Za hujše poškodbe in bolezni bo 24 ur na dan na voljo Raleigh General Hospital, z
nudenjem tako avtomobilskega, kot tudi helikopterskega prevoza.
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- OSKRBA NA PROGRAMSKIH LOKACIJAH -
 
Zdravstvena oskrba na programskih lokacijah je razdeljenja v štiri operativne cone, glede na
geografsko lokacijo tabornega prostora. Zdravstvene ustanove in točke prve pomoči so odprte v
času delovanja programa in zagotavljajo polno oskrbo poškodb na aktivnostih. Omenjena oskrba
pa ne bo delovala po principu zdravstvenih ustanov posameznih podtaborov, saj ne bo nudila
nadaljne oskrbe in "follow-up" pregledov.
 

 Centro Mondial
 Scott center za obiskovalce
 The Adventure Valley
 Trasher Mountain

 
Mt. Jack postaje za prvo pomoč, se bodo nahajale ob vzhodni in zahodni grebenski črti gore in v
bližini območja večernega ognja.
 
 
 

1.
2.
3.
4.



MOREBITNA OBOLENJA

Tako kot na vseh drugih taborjenjih, tudi tukaj osbstaja možnost za morebitno slabo počutje ali
oboljenje. Organizatorji so pripravili nekaj najbolj verjetnih, ki se lahko pojavijo v času udeležbe
tabora.
 

- GASTROENTERITIS -
 
Gastroenteritis ali trebušna gripa je najpogostejša nalezljiva bolezen, ki se pojavlja med
taborjenjem. Večina primerov se prenaša preko kontaminirane hrane ali vode. Za akutni
gastroenteritis je značilna predvsem slabost, bruhanje, blaga driska in trebušni krči. Simptomi se
navadno pojavijo v prvih šestih urah po zaužitju hrane ali vode.
 
Preventiva:

ustrezna higiena in redno umivanje rok!
sanitarna priprava hrane
redna hidracija

 
Zdravljenje temelji predvsem na lajšanju simptomov, pri čemer je primarni cilj hidracija in
nadomeščanje izgubljenih tekočin. Pomaga pa tudi uporaba probiotičnih zdravil za lajšanje
naprenjanja in driske (Linex).
 

- IZPUŠČAJ AMERIŠKEGA STRUPENEGA OCTOVCA -
 
Izpuščaj ameriškega strupenega octovca ("poison ivy") je pogost pojav na območju tabornega
prostora, v kolikor se gibamo izven urejenih poti. Identificiramo ga lahko po svetlo zelenih,
voskastih listnih grozdih in občasno po sivo-belih ali rdečih jagodah. V kolikor prideš v stik z
omenjeno rastlino, odstrani oblačila na katerih je lahko olje iz strupenega bršljana ter kožo umij z
milom in vodo.
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- DEHIDRACIJA -
 
Glavna preventiva pred dehidracijo in primerno zdravljenje, je v prvi vrsti poznavanje njenih
simptomov: mišični krči, vrtoglavica, utrujenost in izguba koordinacije. Vse to so znaki, da moraš
dnevno zaužiti več tekočine!
 
Obstaja pa tudi minimalno tveganje za prekomerno pitje vode in pojav prekomerne hidracije. 50-
odstotna mešanica vode in elektrolitov v obliki praškov, pomaga telesu ohraniti ravnovesje in mu
omogoča primerno vsakodnevno hidracijo. Čeprav so redki, lahko simptomi prekomerne hidracije
in hipotermije (nizka vsebnost natrija zaradi prevelikega zaužitja vode) vključujejo slabost in
bruhanje, zmedenost, počasno odzivnost, utrujenost ter mišične krče.
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CODE OF CONDUCT

Naša odgovornost kot taborniki je, da sledimo skavtski obljubi in zakonom - Jamboree pa je
poseben dogodek s posebnimi pravili. Spodaj si lahko ogledaš nekaj pomembnih napotkov, ki se
jih je skozi ves čas odprave in tabora potrebno držati.
 
 
 
 


